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ABSTRAK

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN FLIPPED
CLASSROOM PADA MATERI GETARAN HARMONIS

Oleh

Yeni Apriyanti

Hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMA N 1 Seputih Raman

mengungkapkan bahwa perangkat pembelajaran flipped classroom dibutuhkan

untuk meningkatkan kemandirian belajar, hasil belajar, dan membantu peserta didik

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialaminya. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui validitas perangkat pembelajaran flipped classroom pada materi

getaran harmonis oleh ahli dan praktisi, serta mendeskripsikan kemenarikan,

kemudahan, dan kemanfaatan dari perangkat pembelajaran flipped classroom pada

materi getaran harmonis. Desain pengembangan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, desain,

pengembangan, implementasi, evaluasi. Pada penelitian ini tahapan yang dilakukan

hanya sampai pada tahap pengembangan. Hasil penelitian yang diperoleh dari uji

validasi ahli yaitu rata-rata skor produk 3,60 dengan kualifikasi sangat valid, hasil

uji praktisi diperoleh rata-rata skor 3,28 dengan kualifikasi sangat valid, dan hasil

uji 1-1 menunjukkan rata skor kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan secara

berturut-turut yaitu 3,26, 3,28, dan 3,22 dengan kaulifikasi sangat menarik, sangat

mudah, dan bermanfaat. Kesimpulan dari hasil penelitian pengembangan ini adalah

perangkat pembelajaran flipped classroom pada materi getaran harmonis layak

untuk digunakan dalam pembelajaran fisika.

Kata kunci: ADDIE, flipped classroom, perangkat pembelajaran, getaran harmonis.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran yang diterapkan pada abad 21 ini, menuntut pembelajaran yang

berpusat kepada peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya

sekedar hasil belajar, melainkan pada proses pembelajaran yang dialami oleh

peserta didik. Hal ini tentunya bukan tantangan yang mudah bagi seorang

peserta didik, mereka akan banyak menemui kesulitan-kesulitan dalam proses

pembelajaran. Salah satu kesulitan yang sering dialami oleh peserta didik

dalam proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran fisika yaitu

kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh

guru. Topik yang sedang hangat dibicarakan dalam dunia pendidikan saat ini

yaitu tentang penghapusan PR. Salah satu kota di Indonesia melarang adanya

pemberian PR akademis untuk peserta didik tingkat dasar hingga menengah.

Pemberian PR yang tidak sesuai dengan kapasitas atau kemampuan peserta

didik akan menyebabkan peserta didik cenderung malas dan bosan, sehingga

akan menghambat proses pembelajaran.

Permasalahan lain yang dapat dialami oleh peserta didik dalam proses

pembelajaran yaitu dalam memahami dan merespons materi yang diberikan

oleh guru. Hal ini disebabkan karena guru masih menggunakan metode
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ceramah dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu bijak dalam

memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Metode yang dipilih harus mampu meningkatkan minat belajar dan

kemandirian belajar peserta didik, sehingga proses pembelajaran bermakna

dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai dengan optimal.

Permendikbud No.65 Tahun 2013 (2013: 3) menyatakan bahwa proses

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan penjelasan

permendikbud tersebut dapat ketahui bahwa dalam proses pembelajaran,

peserta didik memiliki peran yang sangat penting, sehingga guru harus

mampu mendesain pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil

belajar peserta didik melainkan kemandirian belajar peserta didik dan proses

belajar peserta didik.

Peran guru menurut Daryanto dan Rahardjo (2012: 1) yaitu sebagai pengelola

proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha

menciptakan kondisi belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran

dengan baik, dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyimak

pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai.

Kenyataannya, saat ini masih banyak proses pembelajaran yang berjalan satu

arah yaitu berpusat pada guru, sehingga aktivitas peserta didik dalam proses
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pembelajaran masih sangat kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan metode

pembelajaran yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang sering dialami

oleh peserta didik. Salah satu metode tersebut yaitu metode flipped

classroom. Melalui metode flipped classroom ini, peserta didik belajar materi

di rumah terlebih dahulu sebelum materi dijelaskan dan di kelas peserta didik

bersama guru menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh peserta

didik ketika belajar di rumah, artinya PR yang biasa dikerjakan di rumah

dalam pembelajaran flipped classroom pekerjaan rumah tersebut justru

dikerjakan di kelas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wulandari

(2014), yaitu bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode flipped

classroom melibatkan partisipasi aktif peserta didik secara individu untuk

mendalami materi pelajaran di luar kelas dengan waktu yang tidak terbatas

sebelum pelajaran di kelas dimulai, dapat membantu peserta didik untuk

dapat lebih aktif, dan lebih mandiri dalam proses belajar dan waktu di dalam

kelas digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan peserta didik

dalam belajar di rumah dengan dibantu oleh guru atau ahli.

Berdasarkan hasil wawancara guru dan penyebaran angket peserta didik di

SMA Negeri 1 Seputih Raman, pembelajaran fisika yang dilaksanakan di

sekolah tersebut cenderumg dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Aktivitas

peserta didik lebih banyak pada mendengarkan dan mencatat penjelasan guru.

Media yang digunakan oleh guru hanya berupa buku paket saja, sehingga

membuat peserta didik merasa tidak tertarik dengan pelajaran fisika.

Sebanyak 84% peserta didik SMA Negeri 1 Seputih Raman tidak menyukai

pelajaran fisika. Pada akhirnya, peserta didik akan mengalami kesulitan
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dalam penerimaan materi di dalam kelas dan akan kesulitan dalam

menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru. Sebanyak 96% peserta didik

mengalami kesulitan dalam penyelesaian PR dengan alasan: (1) Penjelasan

guru yang terlalu cepat dan (2) PR yang diberikan terlalu banyak.

Guru Fisika di SMA Negeri 1 Seputih Raman mengungkapkan bahwa materi

Fisika Getaran Harmonis kelas XI IPA merupakan materi yang sulit, karena

banyak rumus dan media yang digunakan masih sangat kurang, sehingga

menyebabkan antusisame peserta didik ketika mengikuti pembelajaran Fisika

materi Getaran Harmonis masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak

peserta didik yang tidak memahami materi Getaran Harmonis. Sebanyak 92%

peserta didik SMA Negeri 1 Seputih Raman kelas XII IPA perrnah

mengalami kesulitan dalam memahami materi Getaran Harmonis. Oleh

karena itu, diperlukan perangkat pembelajaran yang mampu menarik

perhatian peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk

memahami materi Getaran Harmonis. Adanya perangkat pembelajaran

flipped classroom ini dapat memberikan solusi kesulitan yang dialami peserta

didik dalam penyelesaian PR serta dapat meningkatkan motivasi belajar

peserta didik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka telah dilakukan penelitian yang

berjudul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Flippeed Classroom pada

Materi Getaran Harmonis”.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah:

1. Bagaimana validitas perangkat pembelajaran flipped classroom pada

materi getaran harmonis oleh para ahli?

2. Bagaimana validitas perangkat perangkat pembelajaran flipped classroom

pada materi getaran harmonis oleh praktisi?

3. Bagaimana kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan dari perangkat

pembelajaran flipped classroom pada materi getaran harmonis?

C. Tujuan Pengembangan

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah:

1. Mengetahui validitas perangkat pembelajaran flipped classroom pada

materi getaran harmonis oleh para ahli.

2. Mengetahui validitas perangkat pembelajaran flipped classroom pada

materi getaran harmonis oleh praktisi.

3. Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan dari

perangkat pembelajaran flipped classroom pada materi getaran harmonis.

D. Manfaat Pengembangan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Memberikan alternatif pada permasalahan metode pembelajaran yang

digunakan oleh guru, sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik,

dan kesulitan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran.

2. Tersedianya sumber belajar yang bervariasi bagi peserta didik yang dapat
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digunakan, baik secara mandiri maupun berkelompok, serta membantu

peserta didik dalam proses pencapaian kompetensi pembelajaran.

E. Ruang Lingkup Pengembangan

Untuk menghindari berbagai macam perbedaan penafsiran tentang

pengembangan ini, maka diberikan batasan sebagai berikut:

1. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pembuatan

perangkat pembelajaran flipped classroom pada materi getaran harmonis.

Perangkat pembelajaran yang dimaksud meliputi silabus, RPP, video

pembelajaran, dan LKPD pada materi getaran harmonis.

2. Pembuatan produk menggunakan bantuan beberapa aplikasi yaitu

videopad video editor, simulasi phet, microsoft office publisher 2013,

cyberlink youcam 4, microsoft power point 2013, dan adobe audition 1,5.

3. Model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari mdel ADDIE,

dengan lima tahapan yaitu analisis (analyze),desain (design),

pengembangan (development), implementasi (implement), dan evaluasi

(evaluate). Tahapan penelitian pengembangan yang dilaksanakan hanya

sampai pada tahap pengembangan (development).

4. Uji ahli perangkat pembelajaran dilakukan oleh dosen PMIPA Universitas

Lampung.

5. Uji praktisi dilakukan oleh dua guru mata pelajaran fisika SMA yang

mengajar materi getaran harmonis.

6. Uji 1-1 untuk kemenarikan, kemudahan, dan kemaanfaatan dilakukan oleh

tiga peserta didik kelas X MIA.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelas Terbalik (Flipped Classroom)

Salah satu metode pembelajaran yang telah diterapkan di negara-negara di

Amerika adalah metode flipped classroom. Basal (2015: 29) menyatakan

bahwa metode flipped classroom berarti mengajar, dimana peserta didik

belajar teori sendiri dan di dalam kelas belajar dengan menerapkan teori yang

dipelajari sebelumnya.

Herala, Vanhala, Knutas, & Inkonen (2016) mengemukakan flipped

classroom adalah metode dimana peserta didik pertama belajar teori dengan

bebas di luar kelas dan kemudian berlatih di kelas dengan bimbingan dari

guru.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bawa flipped classroom

adalah salah satu metode pembelajaran di mana, peserta didik terlebih dahulu

belajar mandiri dengan menggunakan sumber belajar yang diberikan oleh

guru di luar kelas sebelum materi dijelaskan. Hal ini bertujuan supaya peserta

didik memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebelum pelajaran di kelas

dan selama di kelas guru dapat membimbing peserta didik agar lebih aktif dan

interaktif dalam proses belajar serta guru mempunyai lebih banyak waktu

menjelaskan atau menyelesaikan masalah yang ditemukan para peserta didik.
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Langkah-langkah implementasi flipped classroom menurut Bergmann dan

Sams dalam Yulietri (2015: 12-14) sebagai berikut:

1. Ajarkan peserta didik bagaimana cara mengakses atau menonton dan

berinteraksi dengan video.

Hal yang paling penting sebelum melakukan pembelajaran dikelas adalah

mengajarkan peserta didik cara mengakses video pembelajaran serta hal-

hal penting dari video yang perlu dicatat.

2. Mengarahkan peserta didik untuk menonton video mengenai materi yang

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

Sebagaimana konsep flipped classroom yang mempelajari materi pelajaran

di rumah, sebelum memulai pelajaran tentang materi tertentu, arahkan

peserta didik mempelajari video di rumah. Video tersebut bisa

menggunakan video yang sudah ada, yang disesuaikan dengan kebutuhan

pembelajaran, maupun video yang dibuat sendiri oleh guru.

3. Minta peserta didik untuk menanyakan pertanyaan yang menarik di dalam

kelas.

Untuk memastikan apakah peserta didik tersebut telah menonton video

pembelajaran atau belum adalah dari pertanyaan yang diberikan. Setiap

peserta didik minimal memiliki satu pertanyaan yang akan ditanyakan saat

pelajaran berlangsung. Dari pertanyaan tersebut peserta didik akan saling

berdiskusi dan menjawab pertanyaan.

4. Pemberian tugas baik secara pribadi maupun kelompok.

Pemberian tugas bertujuan agar peserta didik lebih memahami tentang

materi pelajaran. Dalam pengerjaan tugas tersebut, guru sebagai fasilitator
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membantu peserta didik yang memiliki kesulitan dalam memahami

maupun mengerjakan tugas terebut.

5. Arahkan peserta didik untuk saling membantu.

Sebagaimana dijelaskan, fokus pembelajaran ini bukan lagi pada guru,

melainkan proses pembelajaran itu sendiri, sehingga sangat

memungkinkan peserta didik saling membantu jika ada kesulitan.

Meskipun peran guru tetap dibutuhkan untuk lebih memperjelas materi

pembelajaran.

6. Penarikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Setelah semua tugas dapat dikerjakan, maka guru dan peserta didik

bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah

dilaksanakan. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk membuat

catatan tentang hal penting dari pembelajaran tersebut.

Hasil penelitian Knutas, Vanhala, Herala, & Inkonen (2016) menyatakan

bahwa penggunaan flipped classroom mampu meningkatkan hasil belajar

peserta didik. Hal ini disebabkan karena dengan flipped classroom peserta

didik secara mandiri dapat fokus untuk mengkaji ulang teori selama yang

mereka butuhkan, guru dapat berkonsentrasi untuk membantu peserta didik

memecahkan masalah-masalah aktual yang ditemui peserta didik dan dengan

video berulang dapat menghemat waktu pembelajaran. Penelitian yang

dilakukan oleh Holzinger (2016) menghasilkan hal yang serupa, dimana

respons peserta didik yaitu metode flipped classroom membuat pengajaran

lebih efisien, interaktif, dan waktu di kelas lebih menarik. Metode ini melatih

disiplin diri di rumah dan lebih mudah untuk memahami konsep-konsep
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karena mereka mampu untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri,

sehingga motivasi untuk belajar meningkat. Peserta didik ingin menggunakan

metode yang berbeda untuk belajar matematis dan meskipun mereka

menyukai metode flipped classroom, mereka tidak ingin belajar dengan

metode ini sepanjang waktu.Media yang digunakan oleh Holzinger berupa

video dan lembar kerja yang mendeskripsikan tentang vektor tiga dimensi.

Hasil penelitian Bhuiyan & Mahmud (2015) menunjukkan bahwa peserta

didik yang mengikuti pembelajaran flipped classroom memiliki perhatian

lebih, tingkat relevansi yang tinggi, kepercayaan diri, dan kepuasan yang

lebih dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti kelas tradisional.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa flipped classroom dapat

membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kepuasan dan

keterampilan peserta didik dalam penyelesaian masalah yang ditemui dalam

video pembelajaran. Video yang digunakan dalam penelitian ini berupa video

ceramah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wulandari (2014), yang menyatakan

bawa terdapat perbedaan pengaruh metode pembelajaran flipped classroom

dengan metode diskusi terhadap prestasi belajar di SMK Negeri Pedan

Kabupaten Klaten. Di mana nilai rata-rata prestasi belajar pada kelompok

metode flipped classroom sebesar 78,33 lebih besar dibandingkan dengan

nilai rata-rata prestasi belajar pada kelompok metode diskusi sebesar 69,75.

Pembelajaran dengan menggunakan metode flipped classroom melibatkan

partisipasi aktif peserta didik secara individu untuk mendalami materi



11

pelajaran di luar kelas dengan waktu yang tidak terbatas sebelum pelajaran di

kelas dimulai dan dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih aktif dan

lebih mandiri dalam proses belajar dan waktu di dalam kelas digunakan untuk

memecahkan masalah yang ditemukan peserta didik dalam belajar di rumah

dengan dibantu oleh guru atau ahli.

Nouri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “The Flipped classroom: for

active, effective and increasing learningespecially for low achiever”

menyatakan bahwa peserta didik dengan sikap positif terhadap flipped

classroom lebih memungkinkan memberikan respons positif terhadap video,

mengalami peningkatan motivasi, belajar lebih efektif, dan peningkatan

belajar. Peserta didik juga cenderung setuju bahwa flipped classroom

membuat mereka lebih aktif sebagai peserta didik dan lebih bertanggung

jawab untuk pembelajaran mereka. Peserta didik mengapresiasi belajar

melalui video, kesempatan untuk belajar disesuaikan dengan kecepatan

mereka sendiri, fleksibilitas dan mobilitas video pembelajaran mudah diakses,

dan pembelajaran yang lebih mudah dan lebih efektif dengan menggunakan

flipped classroom.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan flipped classroom efektif untuk meningkatkan hasil belajar

peserta didik dan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik yang belajar

dengan metode flipped classroom akan memiliki hasil belajar yang lebih

tinggi dibandingkan peserta didik dengan metode konvensional atau peserta

didik yang mengikuti kelas tradisional. Ketika pembelajaran menggunakan
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flipped classroom, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemauan atau

kecepatan peserta didik sendiri dengan menggunakan media yang disediakan

oleh guru.

Flipped classroom merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk

mengatasi kesulitan yang ditemui oleh peserta didik ketika belajar mandiri di

rumah. Melalui metode ini pula, guru dapat memaksimalkan pembelajaran di

kelas, untuk membimbing peserta didik dalam memecahkan masalah. Ketika

di kelas peserta didik akan berdiskusi dengan kelompok untuk penyelesaian

masalah, oleh karena itu metode ini cocok digunakan untuk penyelesaian

masalah peserta didik yang berkaitan dengan PR. Hal ini dikarenakan PR

yang biasa dikerjakan di rumah dengan flipped classroom, PR tersebut justru

dikerjakan atau dibahas di kelas.

B. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran erat kaitannya dengan proses pembelajaran, di mana

proses pembelajaran akan berjalan secara efisien, efektif, dan juga terstruktur

karena adanya perangkat pembelajaran. Selain itu, bagi seorang guru

perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan untuk melakukan proses

pembelajaran. Prasetyo (2011: 16) menyatakan bahwa perangkat

pembelajaran adalah perlengkapan untuk melaksanakan proses yang

memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran.

Akbar (2012 : 3) mengatakan bahwa perangkat pembelajaran merupakan

bagian yang penting dari sebuah proses pembelajaran, namun tidak bisa

dipungkiri, masih banyak guru yang tidak memiliki perangkat pembelajaran
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saat mengajar. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah perangkat

pembelajaran digunakan hanya sebatas administrasi dan formalitas, dalam

artian bahwa guru mengaplikasikan sesuatu yang berbeda dari perangkat

mengajarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa perangkat

pembelajaran adalah perlengkapan berupa sekumpulan bahan, alat, media

atau sarana yang digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai petunjuk dan

pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Perangkat

pembelajaran memegang peranan penting dalam menunjang proses

pembelajaran dan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai

pedoman. Selain itu, perangkat pembelajaran juga dapat mengontrol

terlaksananya proses pembelajaran dengan lebih terstruktur dan terarah,

namun kebanyakan guru sekarang menjadikan perangkat pembelajaran hanya

sebatas administrasi dan formalitas semata. Hal ini tentunya menyimpang dari

fungsi perangkat pembelajaran dalam dunia pendidikan. Bahkan tidak jarang,

dewasa ini banyak guru yang mengabaikan pentingnya menggunakan

perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan salah

satu faktor rendahnya kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Hal penting dari

adanya perangkat pembelajaran selain sebagai pedoman atau panduan yaitu

perangkat pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri dari

guru untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Perangkat

pembelajaran dapat mempermudah guru dalam proses pembelajaran,

sehingga akan menjadi guru yang profesional. Melalui perangkat
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pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan proses

pembelajaran akan lebih efektif.

Perangkat yang mendukung pembelajaran flipped classroom yaitu dapat

berupa video, modul, LKPD, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa

penelitian yang telah dilakukan, perangkat yang sering digunakan adalah

video.  Dengan video, peserta didik dapat dengan bebas mempelajari materi

belajar, sehingga membuat peserta didik lebih antusias dan tertarik dalam

belajar. Hal ini dikarenakan sifat video yang fleksibel yaitu dapat

diberhentikan (pause), dapat dimundurkan (rewind), dan dapat putar ulang

(repeat). Selain itu lembar kerja pesert didik (LKPD) juga dapat digunakan

sebagai perangkat yang mendukung pembelajaran flipped classroom. Berikut

ini penjelajasan mengenai perangkat pembelajaran yang mendukung

pembelajaran flipped classroom :

1. Silabus

Fadlillah (2014: 136-139) menyatakan bahwa dalam Kurikulum 2013,

silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran,

kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Untuk pengembangan silabus diserahkan kepada satuan pendidik masing-

masing dengan memperhatikan kompetensi dan kebutuhan daerah

setempat.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Daryanto dan Dwicahyono (2014: 87) menyatakan bahwa Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada dasarnya merupakan suatu bentuk



15

prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar

yang telah ditetapkan dalam standar isi (standar kurikulum).

Sementara itu, Fadlillah (2014: 143) mengatakan bahwa:

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan suatu bentuk
perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam
kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang pendidik telah
memperhatikan secara cermat, baik materi, penilaian, alokasi waktu,
sumber belajar, maupun metode pembelajaran yang akan digunakan
sehingga secara detail kegiatan pembelajaran sudah tersusun secara rapi
dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran.

Permendikbud No.65 Tahun 2013 (2013: 6) menyatakan bahwa setiap

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa RPP

merupakan suatu rancangan pembelajaran jangka pendek yang memuat

berbagai aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi

dasar yang ingin  dicapai. RPP ini merupakan pengembangan dari silabus

yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik

dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Adanya RPP menjadikan

seorang guru mampu menerapkan pembelajaran secara terencana dan

sistematis.
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3. Video Pembelajaran

Berdasarkan sudut pandang pedagogik tidak ada jawaban pasti apakah

video atau audio media yang lebih baik untuk menunjang flipped

classroom. Semua hanya berdasarkan gaya belajar siswa, misal pembelajar

dengan tipe visual dan auditory memiliki kemudahan tersendiri dalam

belajar melalui video maupun audio (Wolff, 2016).

Daryanto (2013: 87) menyatakan bahwa video merupakan suatu medium

yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk

pembelajaran massal, individual, maupun berkelompok. Rozie (2013: 414)

menyatakan bahwa media video merupakan salah satu jenis media

pembelajaran yang berbasiskan gambar, suara, dan beberapa animasi

sebagai ilustrasi kejadian dari materi yang dipelajari, dengan harapan

produk (pengembangan media video) ini dapat memberikan gambaran

nyata tentang materi yang dipelajari oleh peserta didik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan (2015: 14), menunjukkan

bahwa video pembelajaran sangat mempermudah, karena video dapat

mempermudah penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan

jarak, serta memperjelas hal yang abstrak. Lo dan Hew (2016) dalam

penelitiannya menemukan bahwa lecture format with blackboard drawing

dan PowerPoint lecture with instructor talking head shot video merupakan

desain video yang populer di flipped classroom pada pembelajaran

Matematis.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan

salah satu bentuk media pembelajaran berbasis audio visual yang variatif

dan menarik. video dapat menyajikan gambar bergerak pada peserta didik

dan suara yang menyertainya, sehingga peserta didik memperoleh

gambaran nyata mengenai materi yang dipelajari. Penggunaan video

pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan

waktu, mempermudah penyampaian pesan, serta meningkatkan daya serap

dan daya ingat peserta didik melalui indera penglihatan dan indera

pendengaran peserta didik.

4. Lembar Kerja Peserta didik (LKPD)

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar

yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar

yang diharapkan dalam pembelajaran. Suyanto (2009: 1) menyatakan

bahwa LKPD merupakan materi ajar yang dikemas sedemikian rupa agar

peserta didik dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Trianto

(2011: 222) mengungkapkan bahwa,

Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) memuat sekumpulan kegiatan
mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk
memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan
dasar sesuai indikator pencapaian yang ditempuh. Pengetahuan awal
dari pengetahuan dan pemahaman peserta didik diberdayakan melalui
penyediaan media belajar pada setiap kegiatan eksperimen sehingga
situasi belajar menjadi lebih bermakna, dan dapat berkesan dengan
baik pada pemahaman peserta didik. Karena nuansa keterpaduan
konsep merupakan salah satu dampak pada kegiatan pembelajaran,
maka muatan materi setiap lembar kerja peserta didik pada setiap
kegiatannya diupayakan dapat mencerminkan hal itu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa LKPD merupakan

salah satu sumber belajar peserta didik yang dikemas sedemikian rupa yang
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memuat kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam

pencapaian kompetensi dasar yang diharapkan. LKPD tersebut disediakan

dalam bentuk tertulis atau media cetak yang dapat membantu proses

pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatkan LKPD harus dibuat oleh

guru bidang studi yang bersangkutan agar kegiatan pembelajaran menjadi

bermakna. Selain itu, jika LKPD disusun oleh guru maka format LKPD

dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran sehingga

keberadaan LKPD membuat peserta didik dapat memaksimalkan

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator

pencapaian yang ditempuh.

Struktur LKPD menurut Daryanto (2014: 176) yaitu judul mata pelajaran,

semester, dan tempat; petunjuk belajar; kompetensi yang akan dicapai;

indikator; informasi pendukung; tugas-tugas dan langkah-langkah kerja; dan

penilaian. Depdiknas dalam Rusdi (2008) menyatakan bahwa langkah-

langkah dalam persiapan pembuatan LKPD sebagai berikut: (1) analisis

kurikulum adalah analisis yang dilakukan dengan memperhatikan materi

pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi yang harus

dicapai peserta didik; (2) menyusun peta kebutuhan LKPD yaitu peta

kebutuhan LKPD yang berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD

dan urutan LKPD; (3) menentukan judul-judul LKPD yakni judul LKPD

harus sesuai dengan KD, materi pokok, dan pengalaman belajar; (4)

penulisan LKPD: langkah-langkahnya adalah (a) perumusan KD yang harus

dikuasai; (b) menentukan alat penilaian; (c) penyusunan materi dari berbagai

sumber; (d) memperhatikan struktur LKPD yang meliputi judul, petunjuk
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belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas dan

langkah-langkah kerja, dan penilaian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan

LKPD harus memperhatikan struktur LKPD. Sebelum pembuatan LKPD

diperlukan persiapan dimulai dari analisis kurikulum yang akan digunakan,

menyusun peta kebutuhan LKPD, dan menentukan judul yang disesuaikan

dengan kompetensi dasar, materi, dan pengalaman belajar peserta didik.



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Pengembangan  

  

Metode penelitian yang digunakan yaitu research and development atau 

penelitian dan pengembangan. Metode pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011: 297). Pengembangan yang 

dilakukan merupakan pengembangan perangkat pembelajaran flipped 

classroom pada materi getaran harmonis.   

 

Model  penelitian  yang  digunakan  yaitu  model penelitian ADDIE (Analyze-

Design-Development-Implement- Evaluate). Pemilihan model ini didasari 

atas pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dalam 

upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan perangkat 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik dan guru. Dalam model ADDIE ini memberikan kesempatan untuk 

melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus dalam setiap fase yanng 

dilalui, sehingga menghasilkan produk yang valid dan reliabel.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Pada penelitian 

pengembangan ini dikembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, 
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RPP, modul, dan video pembelajaran. Produksi perangkat pembelajaran ini 

ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

(1)  Analisis  (Analyze), 

(2)  Desain (Design), 

(3)  Pengembangan (Development), 

(4)  Implementasi (Implement), 

(5)  Evaluasi (Evaluate). 

 

Penelitian pengembangan yang dilakukan hanya sampai tahap pengembangan 

(development). Tahapan pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah Umum Desain Penelitian ADDIE  

(Tegeh dan Kirna, 2015: 16) 

 

 

1. Analisis  (Analyze) 

Tahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data-data mengenai 

kebutuhan guru dan peserta didik mengenai perangkat pembelajaran fisika 

pada materi getaran harmonis. Kegiatan pengumpulan data dilakukan 

Develop 

Implement Design 

Analyze 

Evaluate 
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melalui teknik wawancara dengan guru fisika dan pemberian angket 

ditujukan kepada peserta didik yang sudah pernah mempelajari materi 

getaran harmonis, yakni kelas XII IPA SMA Negeri 1 Seputih Raman. 

Wawancara dan penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui minat 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika terutama materi getaran 

harmonis, kesulitan peserta didik dalam memahami meteri fisika terutama 

materi getaran harmonis, metode yang digunakan guru, dan media belajar 

yang digunakan peserta didik dalam mempelajari materi Getaran Harmonis 

serta ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas ICT dan koneksi 

internet).   

2. Desain (Design) 

Produk yang dikembangkan berupa perangkat pembelajaran flipped 

classroom yang meliputi silabus, RPP, video pembelajaran, dan LKPD. 

Perangkat yang dimaksud adalah perangkat untuk materi getaran harmonis 

kelas X MIA semester genap. Perangkat ini dikembangkan berdasarkan 

kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Seputih Raman. 

3. Pengembangan (Development)  

Merupakan proses mewujudkan desain yang telah dibuat menjadi  

kenyataan. Artinya pada tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau  

yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan. 

Produk awal yang dihasilkan diuji kelayakannya, yang meliputi uji ahli 

materi, uji ahli desain, uji  praktisi, dan uji 1-1. Uji validasi ahli desain 

yang akan melibatkan seorang master dalam bidang teknologi pendidikan 

dalam mengevaluasi desain media pembelajaran yaitu salah seorang dosen 
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P.MIPA Universitas Lampung, sedangkan ahli bidang isi/materi dilakukan 

oleh ahli bidang isi/materi untuk mengevaluasi isi/materi getaran harmonis 

untuk SMA yaitu seorang dosen P.MIPA Universitas Lampung yang 

berlatar belakang Pendidikan Fisika. Uji praktisi produk akan melibatkan 

dua guru fisika SMA yang mengajar materi getaran harmonis. Uji 1-1 

dilakukan untuk mengetahui kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan 

produk yang melibatkan tiga peserta didik. Pada pengembangan produk 

perangkat pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti hanya sampai 

tahap ini. 

4. Implementasi (Implement) 

Setelah perangkat pembelajaran dikembangkan pada tahap 3, langkah 

berikutnya adalah memanfaatkan atau menggunakan paket pembelajaran 

tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang perlu dipersiapkan 

antara lain jadwal, penyiapan ruang kelas, alat dan media, dan menyiapkan 

peserta didik secara fisik maupun mental (Gafur, 2012: 40). 

5. Evaluasi (Evaluate)  

Evaluasi  adalah  proses  untuk  melihat  apakah sistem pembelajaran  yang 

sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap 

evaluasi bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut 

evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 

Penelitian  pengembangan ini memiliki jenis data kualitatif diperoleh dari 

hasil angket dan wawancara.  
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1. Metode Angket 

Data dalam penelitian pengembangan ini diperoleh menggunakan 

instrumen angket yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan peserta 

didik dalam menggunakan media pembelajaran pada materi Getaran 

Harmonis. Angket diberikan kepada peserta didik SMA Negeri 1 Seputih 

Raman untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam 

proses pembelajaran materi getaran harmonis dan kebutuhan peserta 

didik mengenai media pembelajaran fisika dan proses pembelajaran, 

sehingga peneliti dapat mengambil keputusan mengenai penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, metode angket ini juga digunakan dalam uji uji ahli 

materi, uji ahli desain, uji praktisi, dan uji 1-1.  

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara 

sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai variabel-variabel yang 

diselidiki. Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui proses 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan mengetahui metode 

pembelajaran yang digunakan guru ketika mengajarkan materi Getaran 

Harmonis serta mengetahui media yang digunakan dalam guru dalam 

pembelajaran materi Getaran Harmonis. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adala berupa pedoman 

wawancara dan angket. Pedoman wawancara terdiri atas beberapa daftar 



25 
 

 

pertanyaan yang ditujukan kepada guru dengan tujuan untuk menganalisis 

metode dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru ketika mengajar 

materi getaran harmonis, media yang digunakan ketika mengajar materi 

getaran harmonis, serta ketersediaan aksesibilitas internet yang dimiliki oleh 

guru. Angket yaitu daftar pertanyaan yang harus diberikan tanggapan oleh 

responden. Angket yang dibuat disusun berdasarkan kisi-kisi angket yang 

dibuat dengan menyusun item-item melalui penjabaran aspek yang ingin 

diketahui (variabel) dan indikator, kemudian dituliskan menjadi butir-butir 

pertanyaan angket. Instrumen berupa angket yang digunakan adalah angket 

untuk analisis kebutuhan peserta didik yaitu uji ahli desain, uji ahli materi, uji 

praktisi, dan uji 1-1.  

 

Angket untuk uji ahli materi dan desain diberikan kepada tiga orang ahli 

dengan mengisi pada kolom  “1”, “2”, “3”,  dan “4” serta memberikan saran 

sesuai dengan komponen yang dinilai. Hasil angket uji ahli ini menjadi dasar 

untuk merevisi perangkat pembelajaran flipped classroom yang sudah dibuat. 

Validasi ini dilakukan dengan meminta pertimbangan dari para ahli (dosen) 

dalam bidang evaluasi atau ahli dalam bidang yang sedang diuji. Validasi 

dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan perangkat 

pembelajaran flipped classroom dari segi materi dan desain produk. Kriteria 

tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan produk baik dari segi isi 

atau materi maupun dari segi desain perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan menurut para ahli. 
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Angket uji praktisi yang diberikan kepada guru SMA dengan mengisi pada 

kolom “1”, “2”, “3”, dan “4” serta memberikan saran sesuai dengan 

komponen yang dinilai. Sama seperti angket uji validasi materi dan desain, 

hasil dari angket uji praktisi dan angket uji 1-1 juga digunakan sebagai acuan 

untuk mengevaluasi perangkat pembelajaran flipped classroom yang telah 

dikembangkan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Setiap data yang sudah dikumpulkan perlu dilakukan analisis. Data hasil 

analisis kebutuhan yang diperoleh dari guru dan peserta didik digunakan 

untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat kebutuhan program 

pengembangan. 

 

Data kesesuaian desain dan materi pembelajaran pada produk diperoleh dari 

uji ahli materi, uji ahli desain, uji praktisi, dan uji 1-1. Data kesesuaian 

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang 

dihasilkan. Dari hasil angket uji tersebut akan diperoleh beberapa saran 

perbaikan yang dapat dijadikan acuan dalam menyempurnakan produk 

perangkat pembelajaran. 

Instrumen uji ahli desain dan materi memiliki 4 pilihan jawaban sesuai 

dengan konten pertanyaan, yaitu: “1”, “2”, “3”, dan “4” di mana pilihan 

jawaban “1” berati “Tidak Valid”, “2” berarti “Kurang Valid”, “3” berarti 

“Valid”,  “4” berarti “Sangat Valid”.  Begitu pula untuk data kelayakan 

perangkat pembelajaran yang diperoleh dari uji praktisi kepada dua guru 

fisika SMA yang mengajar materi getaran harmonis, pada instrumen uji 
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praktisi memliki 4 pilihan jawaban sesuai dengan konten pertanyaanya. 

Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan 

tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Selain uji validasi ahli dan praktisi, 

akan dilakukan pula uji 1-1 yang melibatkan tiga peserta didik, dengan tujuan 

untuk mengetahui kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk. 

Angket uji 1-1 memiliki 4 pilihan jawaban sesuai dengan konten pertanyaan 

atau pernyataan dengan kualifikasi sama dengan uji praktisi maupun uji 

validasi ahli materi dan desain. 

 

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh, kemudian 

dibagi dengan jumlah total skor tertinggi dan hasilnya dikali dengan banyaknya 

pilihan jawaban. Skor penilaian tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban dalam Suyanto dan 

Sartinem (2009: 227). 

 

       Pilihan Jawaban                                                          Skor 

Sangat Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat                            4 

Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat                                        3 

Kurang Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat                           2 

Tidak Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat                              1 

 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 ×   4 

 

Hasil dari skor penilaian tersebut dicari rata-ratanya dari tiga dosen ahli dan 

dua guru, serta tiga peserta didik dan dikonversikan ke pertanyaan penilaian 
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untuk menetukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan 

berdasarkan pendapat dosen ahli, praktisi, dan peserta didik . Pengkonversian 

skor menjadi pernyataan penilaian dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

 Tabel 2. Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas dalam 

Suyanto dan Sartinem (2009: 327). 

 

Skor Penilaian    Rerata Skor                         Klasifikasi 

    4                        3,26 - 4,00         Sangat valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

    3                        2,51 – 3,25        Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

    2                        1,76 – 2,50         Kurang Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

    1                        1,01 – 1,75         Tidak Valid/Menarik/Mudah/Bermanfaat 

 

  

 

 



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pengembangan ini yaitu perangkat pembelajaran untuk

pembelajaran flipped classroom pada materi getaran harmonis yang

meliputi silabus, RPP, video pembelajaran, dan LKPD. Video

pembelajaran digunakan di luar kelas sebelum materi dijelaskan dan

LKPD digunakan untuk pembelajaran di kelas.

2. Hasil uji validitas perangkat pembelajaran flipped classroom yang telah

dilakukan menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang

dikembangkan sangat valid dengan rata-rata skor kelayakan 3,60.

Sedangkan hasil uji praktisi menunjukkan bahwa kualitas perangkat

pembelajaran yang dikembangkan  adalah sangat valid dengan rata-rata

skor  3,28.

3. Hasil uji 1-1 menunjukkan bahwa rata-rata skor kemenarikan 3,26

dengan kualitas sangat menarik, rata-rata skor kemudahan yaitu 3,28

dengan kualitas sangat mudah, dan rata-rata skor kemanfaatan yaitu 3,22

dengan kualitas bermanfaat.
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B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan yaitu pada penelitian pengembangan ini

dilakukan hanya sampai tahap pengembangan, sehingga untuk mengetahui

keefektifan produk pengembangan perlu dilakukan implementasi (uji

lapangan). Selain itu, agar proses pengembangan produk tidak terlalu lama,

maka sebaiknya terlebih dulu mengumpulkan bahan-bahan dan aplikasi-

aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses pengembangan produk.
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